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Het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) kon ons in de
zomer van 2016 melden, dat er
in ons land sprake is van een
lichte afname van de armoede.
In het rapport signaleert het
SCP de eerste tekenen van
een oplevende economie, een
afname van de werkeloosheid en
stabilisatie van de armoede in
Nederland.

voorwoord

“Kinderarmoede” ook
in 2017 nog steeds
hardnekkig!

kinderen in een isolement raken
en problemen krijgen bij hun
verdere ontwikkeling. Het loont
om deze kinderen financieel te
ondersteunen, zodat ze er bij
horen. Dit voorkomt een antihouding, waar je anders later
als maatschappij duur (leer)geld
voor betaalt.
Ook het kabinet gaat door
met de strijd tegen armoede
om er voor te zorgen, dat alle
kinderen kunnen meedoen.
Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid,
mevrouw Jetta Klijnsma, liet in
september weten, dat hiervoor
structureel 100 miljoen euro per
jaar beschikbaar wordt gesteld.
Haar collega Minister van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, mevrouw Jet
Bussemaker, voegde hier nog
eens 10 miljoen euro aan toe, als
tegemoetkoming voor de hoge
kosten voor de kinderen in het
MBO.

De statistieken over kinderen in
armoede geven echter een ander
beeld. Een op de acht kinderen
groeit op in relatieve armoede
en dat is veel. Onder kinderen
is er van een bestendiging van
de armoede absoluut nog geen
sprake. Het aantal kinderen dat
in langdurige armoede opgroeit,
is zelfs in een jaar tijd met 14%
gestegen. Dat zijn op iedere
schoolklas toch drie kinderen,
waarbij één daarvan dit al vier
jaar zo is.
De kans is groot dat deze

ondersteunen.
Stichting Leergeld, het Jeugd
Sport/Cultuurfonds, Stichting
Jarige Job en het Nationaal
Fonds Kinderhulp zijn door de
staatssecretaris aangewezen om
samen met de gemeenten ervoor
te zorgen, dat de gelden bij de
kinderen uit de doelgroep terecht
komen.
Als Stichting Leergeld WestBrabant Oost en nog 95 andere
lokale stichtingen in het land
gaan we hier het komende jaar
de schouders onder zetten, zodat
de kinderen dat extra financiële
steuntje in de rug krijgen om zo
betrokken te blijven bij de sociale
participatie.
De gemeenten in onze regio
hebben in 2016 Leergeld weer
financieel ondersteund met hun
subsidie bijdragen. Dit zelfde
geldt voor een groot aantal
bedrijven, particulieren en
instanties, die ons werk blijven

De kinderen van Leergeld
zijn iedereen hier ontzettend
dankbaar voor.
Trots op alle vrijwilligers van
Leergeld West-Brabant Oost
kijken we terug op een bijzonder
jaar. Door hun onvermoeibare
inzet en toewijding is het weer
gelukt om een groot aantal
kinderen in onze regio te helpen.
Hoe we dit gedaan hebben en
welke de ontwikkelingen er in
2016 waren, kunt u lezen in de
achterliggende verslaglegging.
Namens het bestuur van
Stichting Leergeld West-Brabant
Oost
Frans de Hoogh
voorzitter
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2017 in hoofdlijnen & cijfers
Financieel gezien is het voor St. Leergeld WBO een prima jaar
geweest.
Er is ruimhartig gedoneerd door de gemeenten maar ook
verenigingen en stichtingen, particulieren en bedrijven hebben, al
of niet anoniem, financieel meegeholpen zodat wij meer kinderen
konden helpen. Het totaal aan inkomsten heeft de begroting
overtroffen. Dit overschot hebben wij goed kunnen gebruiken om
nog meer kinderen te ondersteunen.

VOORZIENING

2016

2017

TOTAAL in e

275.133,-

358.172,-

CULTUUR TOTAAL in e

17.620,-

17.141,-

83

76

36.401,-

43.903,-

920

1.112

115.081,-

142.222,-

894

1049

106.031,-

154.906,-

Totaal aantal aanvragen welzijn

708

961

Totaal goedgekeurde aanvragen

2605

3198

Totaal aantal aanvragen cultuur
ONDERWIJS TOTAAL in e
Totaal aantal aanvragen onderwijs

Het was ook qua uitgaven een goed jaar voor de stichting. Wij
hebben veel meer kinderen bereikt dan in het jaar 2016. Ten
opzichte van het vorig jaar hebben wij 40% meer uit mogen geven
aan de doelgroep. Het jaar hebben wij dan ook met een negatief
resultaat moeten afsluiten. Echter gezien het feit dat wij een
bestemmingsfonds voor specifieke uitgaven aan de doelgroep
hebben ingesteld zal er sprake zijn van beperkt interen op het
vermogen.

SPORT TOTAAL in e
Totaal aantal aanvragen sport
WELZIJN TOTAAL in e
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Een greep uit alle initiatieven :

Activiteiten

Ook dit jaar hebben talloze
mensen al dan niet in
verenigings of bedrijfsverband
zich ingezet voor de kinderen
van Leergeld.
Met al deze initiatieven komt
ons doel ‘Alle kinderen mogen
meedoen want nu meedoen is
straks meetellen’ weer een
stukje dichterbij.
Onze dank gaat naar al deze
mensen uit!

Kerstvakantie activiteit
Schaatsen op de markt in
Oosterhout
De Heren Sociëteit Oosterhout
heeft weer een leuke actie
georganiseerd voor kinderen uit
Oosterhout, zij konden zich
opgeven om een keer in de
kerstvakantie te gaan schaatsen
op de Markt in Oosterhout.
Santarun
OBS de Pionier rende voor
Stichting Leergeld West-Brabant
Oost
Het werd een geweldige mooie dag
op donderdag op en rond het
schoolplein van OBS De Pionier!
Alle kinderen liepen heel veel
rondjes aangemoedigd door de

door de Protestante gemeente
Uitwijk-Waardhuizen weer haar
jaarlijkse verkoopdag gehouden.
Jaarlijks stellen zij een deel van
de opbrengst beschikbaar aan een
goed doel, deze keer was dat wederom Leergeld.

meesters en juffen, met als
eindresultaat bijna
€ 6.000,-!

2e hands kleding en
speelgoedbeurs voor St Leergeld
De beurs op zaterdag 23 september werd wederom zeer goed
bezocht en heeft een hele mooie
opbrengst opgeleverd! Complimenten aan de organisatie!
4 sinterklaas shows in de Bussel
Op de 2 woensdagmiddagen, 22
november en 29 november hebben kinderen met begeleiders
zich op kunnen geven om een
Sinterklaasvoorstelling bij te wonen via Stichting Leergeld in de
Bussel. De voorstellingen werden
druk bezocht en de kinderen hebben genoten!

Haringparty
De Haringparty, georganiseerd
door de gezamenlijke serviceclubs
Land van Heusden en Altena
heeft voor Leergeld een bedrag
van maar liefst € 7.000,= opgebracht!
De uitreiking van de bijhorende
cheque vond plaats in het clubhuis van Golfpark Almkreek te
Almkerk onder het toeziend oog
van vele genieters van golf en
haring natuurlijk maar niet in de

Jaarlijkse verkoopdag gemeente
Uitwijk-Waardhuizen
Zaterdag 28 oktober 2017 werd
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laatste plaats van mensen die zich
het lot van kinderen , en het werk
van Leergeld, aantrekken.

(VV) Dongen Steunt
Stichting Leergeld was voor het
seizoen 2016-2017 het goede doel
van VV Dongen Steunt Op zondag
30 april ontving de regiocoördinator van Stichting Leergeld de
cheque van € 750,=!
“WEET JIJ VEEL?” quiz
Op 17 maart organiseerde de
Lions club Oosterhout, Alm en
Donge de jaarlijkse “weet jij
veel?”quiz
Het winnende team ontving de
“WEET JIJ VEEL”-wisselbeker.
Tussen de vragenblokken wer-

den loten verkocht, met kans
op mooie prijzen .... en de lotenkopers steunden daarmee de
kinderen van Leergeld!
Kledingbonnen van Tante Pollewop voor gezinnen In Gilze Rijen
Stichting Leergeld West-Brabant
Oost ontving van 2e hands kledingwinkel Tante Pollewop in
Tilburg kledingbonnen voor de
Leergeld gezinnen uit Gilze Rijen.
Met de waardebonnen kon gezellig worden geshopt bij Tante
Pollewop!

Oosterhout e .o.

Casuïstiek
Casus 1
Een alleenstaande werkende
vader heeft drie dochters tussen
de 7 en 16 jaar oud. Zijn inkomen
is op bijstandsniveau. Tijdens het
huisbezoek van onze intermediair
geeft hij aan dat hij het erg
moeilijk vindt om als alleenstaande ouder te werken en de zorg te
dragen voor de drie dochters.
Samen kijken ze wat er voor de
meisjes kan worden gedaan. De
oudste dochter wil graag op

dansles. Stichting Leergeld
vergoedt de lessen en betaalt ook
de danskleding voor haar. De twee
jongere zusjes hebben inmiddels
hun zwemdiploma’s gehaald en
willen dolgraag iets van sport
gaan doen. Ook voor hen hebben
we alles goed kunnen regelen.
Vanwege het feit dat hun vader
werkt, draagt Stichting Leergeld
bij aan overblijfkosten van de
jongste twee. De twee jongste
meisjes zijn aangemeld bij stichting Jarige Job, die kinderen tot
12 jaar kosteloos een verjaardagsbox bezorgt met daarin leuke
verrassingen.

Meedoen aan de
samenleving is een
eerste levensbehoefte!

Aanvragen per categorie, per gemeente 2016
Aalburg

Dongen

Drimmelen

G’berg

Gilze/Rijen

Cultuur

2

13

5

-

4

49

3

-

76

Onderwijs

23

164

126

33

52

568

101

45

1.112

Sport

2

115

117

12

54

748

1

-

1.049

Welzijn

11

134

90

66

84

535

27

14

961

38

426

338

111

194

1.900

132

59

3.198

2.543,-

48.553,-

45.287,-

19.831,-

28.404,-

200.731,-

7.926

4.898,-

TOTAAL
Totaal in e

Eén ouder/

2 ouders/

verzorger

verzorgers

Aalburg

6

6

12

Dongen

58

28

86

Drimmelen

38

33

71

Geertruidenberg

20

18

38

Gilze en Rijen

40

19

59

Oosterhout

178

144

322

Werkendam

28

12

40

Woudrichem

14

6

20

382

266

648

Samenstelling gezinnen

Oosterhout Werkendam Woudrichem

Totaal
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Casus 2
Een jongen van 16 jaar uit een
bijstandsgezin zit in Tilburg op
school. Hij wil dolgraag mee met
de buitenlandse reis, maar slaagt
er niet in het hele bedrag bij
elkaar te sparen. Het gaat om
een dure reis van 550,- euro die
eenmalig gedurende de middelbare schooltijd wordt georganiseerd door de school. De jongen
zit op voetbal. De kosten van de
sport, sportkleding en ouderbijdrage wordt door de gemeente
vergoed. Na overleg met zijn
school vinden we een oplossing;
de school is bereid 1/3 deel van
de kosten voor de buitenlandse
reis op zich te nemen. Onze
stichting betaalt eveneens 1/3
deel en de jongen heeft voor het
laatste deel de afgelopen jaren
zelf ook gespaard.
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TOTAAL

Totaal

Aantal nieuwe

Aantal nieuwe

kinderen

kinderen

11

Aalburg

14

8

22

38

Dongen

113

45

158

31

Drimmelen

76

54

130

18

Geertruidenberg

45

20

65

26

Gilze en Rijen

80

20

100

89

Oosterhout

332

253

585

21

Werkendam

34

32

66

13

Woudrichem

20

15

35

247

TOTAAL

714

447

1.161

Basisonderwijs

Voortgezet
onderwijs

Totaal

eld

Geertruidenberg Gilze/Rijen Oosterhout Werkendam Woudrichem

Totaal

5

34

39

6

2

105

23

4

107

20

6

223

2

4

36

2

-

62

4

3

35

4

2

59

9

5

56

7

3

110

1

1

13

-

-

22

2

3

7

1

-

19

46

54

293

40

13

600

Bron van inkomsten 2015 t.o.v. 2016
2015

2016

Arbeid

105

98

Arbeid + uitkering

49

50

Eén uitkering

375

399

Combi uitkering

63

53

592

600

TOTAAL

anciën 2016**

Baten		

Kosten

bsidies overheden

e 168.980,-

Onderwijs

e 34.633,-

ndsenwerving

e 87.718,-

Sport

e 90.742,-

ntebaten

e 353,-

Cultuur

e 13.645,-

Welzijn

e 76.839,-

		

		Afschrijvingen

e 1.538,-

		Huisvestingskosten

e 7.315,-

		

e 26.205,-

Beheer & Administratie

		Bestuurskosten

e 2.238,-

		Rentelasten

e 252,-

TAAL

e 257.051,-

TOTAAL

e 253.407,-
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Veen
Spijk

Bestuur Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Frans de Hoogh, voorzitter
Cyr Smits, secretaris
Paul Oomen, penningmeester
Jacques Willemen, bestuurslid
Henk Janus, bestuurslid
Marga Allard, bestuurslid
Conny Baks, bestuurslid

Wijk en
Aalburg

Aalburg

Babyloniënbroek
Genderen
Meeuwen

Eethen
Drongelen

GEMEENTE AALBURG

Algemeen coördinator
Charlotte van ’t Hullenaar, bedrijfsvoering, steunaanvragen

GEMEENTE DONGEN

Regiocoördinatoren
Piet van der Pluijm, regio-coördinator Dongen
Astrid Hessels, regio-coördinator Drimmelen en Geertruidenberg
Gonnie van den Hoven, regio-coördinator Gilze en Rijen
Angelique Smit, regio-coördinator Oosterhout
Paul Martens, regio-coördinator Werkendam
Joost Kant, regio-coördinator Aalburg, Woudrichem

GEMEENTE DRIMMELEN

Den Hout
Oosteind

Oosterhout

Dorst

Raad van Advies
Jan Lonterman, voorzitter
Arnold Emmen
Jan de Ridder

GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

GEMEENTE GILZE RIJEN

Bankrekeningnummer: NL45RABO0139.5935.94
E-mail: info@leergeldwbo.nl
Website: www.leergeldwbo.nl
Telefoon: 0162 – 45 84 87

GEMEENTE OOSTERHOUT

Wilt u zich opgeven als
Vriend van Leergeld
en toetreden tot de
Vriendenkring?

Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Werkzaam in de gemeenten Aalburg, Dongen,
Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen,
Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

Meldt u zich dan op
info@leergeldwbo.nl
Oosterhout e .o.
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GEMEENTE WERKENDAM

GEMEENTE WOUDRICHEM
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